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“AZ EVANGÉLIUM ISTENNEK HATALMA” (Róma 1:16)
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VÁRJ MÉG!
Józsué 3:16 (2Móz 14,21-22)

Vezetőségi választás 2015 - Pardi Félix
lp. lett a szövetségünk
új elnöke.
Megállt
a víz.
Lelkipásztorok és családjaik táboroóriási kéz
zási hete aMinthogyha
Hargitai Keresztyén
tartotta
volna föl,
Táborban
– 2015.

megállt,
s rakásra gyûlt,
feszült,
hullám hullámra hõkölt.
Megállt
egy percre,
amíg a túlsó partra
át nem értünk.

Várj még Uram!
Kezed ne vedd el!
Még mindig itt vagyok,
még mindig itt vagyunk sokan.
Herjeczki Géza (1977)

4.2010.
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Üldözött tartoznak,
szabadok, amelyikben
gyõztes szabaima a kapcsolattartás áldott eszköze,
dok.az Elindultak
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pánik a tábornőtestvér
imádkozott
érte.
ban. Elõl akitartóan
tenger, mögöttük
az ellenség.
Csupán
néhány
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sét kezdtem részletesebben megismerni:
mi minden
történik,
amikor
mond,
megteszem.
A többi
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a Berettyóújfalui
Tóth Győzőné
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Baptista Gyülekezet nevében:
Papp Dániel lelkipásztor

Nyitott szemmel
Szatmári István gondnok

A szem kinyitva lát.
Nyisd
hát kipresbiter
szemedet,
Lisztes
Tibor
Ne légy önként vakond az Istent látni meg.
===========================
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Magyarországi Baptista
Egyház
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imatémái
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(JerSír
3:22).deEzt
tapasztaltuk
a
Az élet
gyötrelem,
azért
van mit enni,
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félretett és csak az Õ népére figyelt azon
az éjszakán. A szabadulás minden
mozzanatát személyesen felügyelte,
minden pillanatot figyelõ tekintetével
kísért végig. Hát kicsoda ez a rabszolga,
koszos, rongyos nép, hogy az Isten
személyesen gondoskodik róluk, és
mindent félretéve figyel rájuk?
1500 évvel késõbb ismét virrasztott
az Isten a Gecsemáné kertben, azon a
csütörtök éjszakán, azon a pénteken,
azon a húsvét hajnalon, amikor a mi
szabadításunk történt.
Sõt, személyes bizonyságom van arról, hogy velem együtt virrasztott az Úr
28 évvel ezelõtt egy téli estén, amikor
rólam is lehulltak a rabtartó bilincsei.
Üldözött szabadok, gyõztes szabadok. Elindultak tehát. Nem volt telekommunikáció. Nem lehetett mobiltelefonon rákérdezni a sor elején, hogy
hátul minden rendben van-e. Közel két
milliós nép, asszonyok, gyermekek,
öregek,
juhok,vagyunk
barmok,gyülekezeteinszekerek, vége1. Hálásak
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ban. Elõl
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ellenség.
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Könyörögjünk,
hogyazlegyenek
A nép elõbbéssegítségért
Istenhez,
állhatatosak
buzgók azkiált
Úr szolgálaaztánazpedig
neki álló
esik évben
Mózesnek:
Mit
tában
előttünk
is, hogy
tettélhitvalló,
velünk,missziós
miért hoztál
ki közösminket
mint
baptista
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vagyunk
szinten a hitéletében. a gyülekezeteink
szolgálattevőiért,
a lelkipásztorokért,
Ekkor Mózesnek
eszébe jut Isten
akik a munka terhét hordozzák. A detroígérete.
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Id. Kulcsár
földjére.szolgál
Akkor ügyintéző
tehát, nem lelkipásztorkell félni a
testvér
jelen veszedelemtõl,
mert ezmisszióban
csak egy
ként.
A kelownai magyar
Dr.
Gergely
szolgál,
FlorövidVass
epizód
a nép testvér
életében.
Nem ez
a
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Attila
vég, IstenKulcsár
folytatást
ígért.testvér
Most végez
az a
gyülekezetplántálási
dolgunk, hogy erõsenmissziót.
ráálljunkKönyöIsten
rögjünk,
hogy
az ÚrMózes
áldja ameg
az Ne
akszavára. Így
bátorítja
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tív
szolgálattevők
életét,éstegye
lehetővé
féljetek!
Álljatok helyt,
meglátjátok
Huli
testvér
és felesége
meghogyan
szabadít
meg mamielőbbi
az Úr benneérkezését, hogy rendeljen lelkipásztort
2Mózesgyülekezet
14: 13, 14.számára, adjon
ateket!
clevelandi
Mózes
nem
okosabb,
a nép, csak
erőt és bölcsességet mint
testvéreinknek,
hisz Istenben,
a hit beszédét
mondja
akik
a magyarés misszióban
(Kelowna,
tovább az
üldözött szabadoknak. Ha
Florida)
szolgálnak.
Isten az aki, akkor teljesíti az Õ beszédét.
Ebben hitt Mózes.
Ha azt kérdezte volna valaki Mózestõl: Mikor teljesíti Isten, amit megígért?
Erre Mózes csak azt válaszolhatta volna,
hogy: Nem tudom. Ha valaki azt kérdezte volna: Mózes, mondd meg nekünk, hogyan szabadít meg Isten
bennünket ebbõl a lehetetlen helyzetbõl?
Mózes csak azt válaszolhatta volna,
hogy: Nem tudom! Egyet azonban tudok! Az Úr harcol értetek, és a lehetetlenbõl is ki tud vezetni, mert Õ az Úr.
Ez a bibliai hit. Hinni azt jelenti, komolyan veszem azt, amit Isten mond, ha
annak minden ellentmondani látszik is.
Nem tudom, hogyan szabadít meg, csak
várok rá és hiszek benne, és amit nekem
mond, megteszem. A többi pedig az Õ
feladata. Útat nyitni a tengeren, lefékezni a harcikocsik kerekét, homályt
bocsátani az egyiptomiakra... mind a
Szabadító Úr feladata. Õ viszi véghez a
szabadítást kegyelembõl. Hit által fogadhatod el. Hit által élhetsz szabadon,
bár mindig üldözötten, de ugyanakkor
gyõzelmesen,
az Úr
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Lukács (New
JánosYork,

Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet
Alhambra,
Chicago, Kelowna)
örven4100 Berettyóújfalu,
Eötvös u. 2.
dünk,
hogy a sokféle lehetőség és kihíwww.baptista.hu/berettyoujfalu
vások ellenére, fiataljaink többsége az
Úr
Jézus Követésére
a magyar
gyüKedves
TestvéreinkésJézus
Kriszlekezetekben
való
maradásra
kötelezik
tusban!
el magukat. Könyörögjünk, hogy fiatalKedves
Amerikai
Magyar azBaptista
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is szeressék
Urat és a
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magyarul), és
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Köszönjük,
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ránk nefiataljaink
hitüket
és kultúrájukat,
a mahéz
helyzetünkben.
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való kapcsolataikat ápolni
Imaházunk augusztus végi leomlása és
tudják.
lebontása
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va4. Hálásak
hogy Torontógyunk
afelõl,
hogy
Isten
megsegít
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nünket
egy új vége
és szép
munkálatok
feléhajlékot
járnak, építeni
de ez azt
istentiszteletek céljára, az Õ neve dicsõis
jelenti,
hogy
erejük,
anyagi
forrásaik
ségére. A munkálatokat jövõ tavasszal
is
apadásban
vannak.
Könyörögjünk,
kezdjük meg, addig a nem várt tervehogyésazazÚrengedélyek
újítsa meg beszerzésével
testvéreink teszéssel
ti-lelki
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a gyülekezet
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5. Hálásak vagyunk idős, özvegy,
Ezútontestvéreinkért,
is megköszönve
testvéreink
beteg
akiknek
hite és
segítségét, kérjük továbbra is a minket és
példamutatása
nagy
érték
gyülekezeaz Úrra figyelõ imádságaikat! Minden
teinkben. Köszönjük
az Úrnak,
hogy
szolgálatukra
Istenünk áldását
kívánjuk.
meghallgatta könyörgésünket, amikor
Füredi
misszionárius
testvérTestvériKamilla
szeretettel
a Berettyóújfalui
nőnkért
imádkoztunk.
Könyörögjünk
Baptista Gyülekezet nevében:
továbbra is az ő teljes felépüléséért, és
lelkipásztor Ismindazokért,Papp
akikDániel
Szövetségünkben
Szatmári
István gondnok
ten erőt megújító,
vigasztaló,
és gyógyíLisztes Tibor presbiter
tó hatalmára várnak.
Dr. Gergely István
===========================

VÁRJ MÉG!
A Kárpátaljai
Magyar Baptista
Józsué 3:16
(2Móz 14,21-22)
Gyülekezetek

Hálaadás
Megállt a víz.
1. A LászlóMinthogyha
Imre misszionárius
szolóriási kéz
gálatáért, és Jurinka
Sándorért
tartotta
volnaaki
föl,továbbviszi a Gáti Reménység Roma Gyülekezetben a lelki munkát megállt,
s rakásra gyûlt,
2. Az Ungvár melletti Helmecen
nem
feszült,
rég indult házi
bibliaóráért
hullám hullámra hõkölt.
Megállt
egy percre,
amíg a túlsó partra
át nem értünk.

Várj még Uram!
Kezed ne vedd el!
Még mindig itt vagyok,
még mindig itt vagyunk sokan.
Herjeczki Géza (1977)

6.2010.
oldal szeptember

2016.
február
3. oldal

Egyiptomból? 2Mózes 14:tagszövetségeinek
10, 11. Jobb
Magyarországi Baptista
Egyház
ÜLDÖZÖTT
A MagyarSZABADOK
Baptista Világszövetség
imatémái

folytatás az 1. oldalról
3. Az elmúlt évben gyülekezeteinkben
Azmegtértekért
élet gyötrelem,és
debemerítkezőkért,
azért van mit enni,
ésvan
kérés
hogy megerősödjenek
az Úrhúsosfazék,
fokhagyma és uborka,
és
ban,
és beépüljenek
gyülekezeteinkbe.
a tisztességes
temetéshez
való jogukat is
megtarthatták. Az élet egy merõ kinlódás,
reménytelenség és halál. De hát ezis jobb,
mint a semmi, és úgy sincs kilátás ennél
többre. Fogadjuk el a helyzetet, és az adott
keretekben próbáljuk elviselhetõvé tenni.
Hányan tengetik az életüket ma is
ezzel a rabszolga-gondolkodással?
Így tengette az életét Izráel míg el
nem jött hozzá a Szabadító és ki nem
hozta õket a szolgaság házából.
Beregszász,
okt 4. hálaadó
nap.
Milyen a 2015.
mi Szabadítónk?
2Mózes

12:42-ben találunk egy különös mondaKérés
tot
Istenrõl.
1. Virrasztott
A Beregújfalui
baptista
misszió
kiaz Úr
azon az
éjszakán,
bontakozásáért
amikor kihozta õket Egyiptomból. Ez az
2. A Kárpátaljai
magyar baptista gyüéjszaka
az Úré volt.
lekezetek
lelkievangélium
megerősödéséért,
és aza
Micsoda
van ebben
ország
békességéért.
mondatban? Virrasztott az Úr. Pedig
Kelemen
Szabolcs
Izráel õrizõje nem
szunnyad
és nem
alszik. Mit jelent az, hogy virrasztott az
Úr azon az éjszakán, amikor kihozta
Vajdasági
Magyar Gyülekezetek
népét Egyiptomból?
Emberileg(Szerbia)
szólva – Isten mindent
Hálaadás
félretett
és csak az Õ népére figyelt azon
az
szabadulás találkominden
1. éjszakán.
A márciusiAMABAVISZ
mozzanatát
személyesen
felügyelte,
zóért,
ahol élőben
találkozhatott
a testmindena pillanatot
figyelõ tekintetével
vériség
magyar baptisták
vezetőivel.
Ennek
megnyitó
volt Kiskísért során
végig.imaház
Hát kicsoda
ez a rabszolga,
hegyesen
fényképen
a vendégekkel.
koszos, -rongyos
nép,
hogy az Isten
személyesen
gondoskodik
és
2. Vajdasági Baptista
táborozásróluk,
Nagyváradon
- fénykép:
testi-lelki
mindent
félretéve
figyelfelüdülés.
rájuk?
1500 évvel késõbb ismét virrasztott
az Isten a Gecsemáné kertben, azon a
csütörtök éjszakán, azon a pénteken,
azon a húsvét hajnalon, amikor a mi
szabadításunk történt.
Sõt, személyes bizonyságom van arról, hogy velem együtt virrasztott az Úr
28 évvel ezelõtt egy téli estén, amikor
rólam is lehulltak a rabtartó bilincsei.
Üldözött szabadok, gyõztes szabadok. Elindultak tehát. Nem volt telekommunikáció. Nem lehetett mobiltelefonon rákérdezni a sor elején, hogy
hátul minden rendben van-e. Közel két
milliós nép, asszonyok, gyermekek,
öregek, juhok, barmok, szekerek, végeláthatatlan konvoj. A Veres tenger partján tábort vernek, megpihennek. Egyszer csak felröppen a hír, az egyiptomi
sereg közeledik. Kitör a pánik a táborban. Elõl a tenger, mögöttük az ellenség.
A nép elõbb segítségért kiált Istenhez,
aztán pedig neki esik Mózesnek: Mit
tettél velünk, miért hoztál ki minket

lett volna szolgaként meghalni EgyipImakérések
tomban.
Kiderül, hogy van a népnek
hite,
de még nagyonagyenge
az a generáhit. Ha
1. Imádkozzunk
következő
jól mennek
a dolgok,
tisztelikszolgálataz Urat,
cióért!
(fiatalok
megtéréséért,
ba
de állásáért)
ha balul üt ki valami, máris pánikolnak
és bûnbakot
keresnek. Ki
volt a
2. Fiataljaink
Vajdaságban
maradjahibás,itthogy
ide jutottunk?
nak,
boldoguljanak
(óriási az elvándorlás)
Mellesleg, sok keresztyén tart ezen a
szinten
a hitéletében.
3. A házasságok
megerősödéséért (HáEkkor
eszébe
jut Isten
zasság
HeteMózesnek
alakalmából
rendezvények)
ígérete.
2Mózes 6: 6-8.
Isten
4. Gyülekezetek
hitbeli
és megígérte,
lélekszámhogynövekedéséért
megszabadítja õket az egyiptobeli
miak
ésállandó
beviszi csapatért
népét az ígéret
5. Újkezébõl,
erőért és
a migránsok
való szolgálathoz
földjére.felé
Akkor
tehát, nem kell félni a
jelen
veszedelemtõl,
ez csak egy
6. Építkezési
terveinkmert
megvalósulásáért
(ebédlőt,
konyhát
építünk
Kossuthfalván
rövid epizód
a nép
életében.
Nem ez a
avég,
táborozásokhoz,
és az
elesett
emberek
Isten folytatást
ígért.
Most
az a
felé
irányuló
szolgálathoz).
dolgunk, hogy erõsen ráálljunk Isten
Tibor
/ Nyúl
ZoltánNe
szavára. ÍgyNagy
bátorítja
Mózes
a népet:
féljetek! Álljatok helyt, és meglátjátok
hogyan
szabadít
meg ma testvérek
az Úr benneFelvidéki
baptista
teket! 2Mózes 14: 13, 14.
Mózes nem imatémái
okosabb, mint a nép, csak
Hálaadás
hisz Istenben, és a hit beszédét mondja
1. PalóazPál
testvérünkért,
aki tizentovább
üldözött
szabadoknak.
Ha
hét
töltött
és
Istenévet
az aki,
akkorbörtönben,
teljesíti az Õmegtért
beszédét.
bemerítkezett
pünkösdkor, s beépült a
Ebben hitt Mózes.
szentpéteri
gyülekezetbe.
Ha azt kérdezte
volna valaki Mózes2.
Gyülekezeteinkért,
a befogadó
és
tõl: Mikor teljesíti Isten, amit
megígért?
gondoskodó
Krisztusi
szeretetért
minErre Mózes csak azt válaszolhatta volna,
denki iránt, személyválogatás nélkül.
hogy: Nem tudom. Ha valaki azt kér3. Avolna:
nyáron,Mózes,
elmúlt mondd
évben sok
dezte
meggyernemek, ifi és közösségépítő alkalom rékünk,
hogyan
szabadít
meg
Isten
szesei lehettünk. Istenünk meg nem
bennünketáldását
ebbõl a tapasztaltuk
lehetetlen helyzetbõl?
érdemelt
ezekben.
Mózes
csak
azt
Élmény dús volt azválaszolhatta
elmúlt év az volna,
egyséhogy:
Nem tudom!
Egyet azonban
tuget
munkáló
különbözőségeink
ellenére.
dok!
Az
Úr
harcol
értetek,
és
a
lehetet4. Befejeztük csodával határos módon
is ki tud
vezetni, mert
Õ az Úr.
alenbõl
szentpéteri
imaházunk
korszerű
felújíEz november
a bibliai hit.
aztlehetünk.
jelenti, kotását,
ótaHinni
élvezői
molyan
veszem
amit Isten mond,hárha
5. Hála
Néki, azt,
gyülekezeteinkből
annakis minden
ellentmondani
látszik
is.
man
felgyógyultak
súlyos műtét
után.
Nem
tudom, hogyan
szabadít
meg,Szentcsak
6. Hálásak
vagyunk,
mert Isten
várokáltal
rá éskülönleges
hiszek benne,
és amit
nekem
lelke
utakon
vezet
minket
és ezen
keresztül
megtapasztalhatmond,
megteszem.
A többi
pedig az Õ
tuk
hatalmát,
és csodáit.leféfeladata.
Útatkegyelmét
nyitni a tengeren,
7. Hálásak
vagyunk kerekét,
a Dunaszerdahelyi
kezni
a harcikocsik
homályt
házaspár
gyermekük
állhatatosmind
ragaszbocsátaniésaz
egyiptomiakra...
a
kodásáért
az
Úr
és
a
testvériség
iránt.
Szabadító Úr feladata. Õ viszi véghez a
szabadítást kegyelembõl. Hit által fogadhatod el. Hit által élhetsz szabadon,
bár mindig üldözötten, de ugyanakkor
gyõzelmesen, mert az Úr hadakozik
érted.
A tengerparton a halál kapujában
álltak, Isten pedig megnyitotta számukra az élet kapuját, és õk átléptek a halálból az életbe.
Ezt a lépést te se halogasd!
Lukács János

Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet
8. Továbbá
hálásakEötvös
vagyunk
4100
Berettyóújfalu,
u. 2. még,
hogy
a tőlünk kissé távol eső Rimaszomwww.baptista.hu/berettyoujfalu
bat városban is létrejött egy kis gyülekezet.
Pálkovács
István testvérünk,
buzgó
Kedves
Testvéreink
Jézus Kriszmunkálkodása
révén
már
közel
tíz
tagú
tusban!
közösség
alakult. Magyar Baptista
Kedves Amerikai
Kérés
Szövetség!
1. Vágyunk növekedésre, megerősö„Nema igazságtalan
az Isten,
hogyelődésre
belső emberben,
elfogadó,
elfeledkezzék
a
ti
cselekedeteitekrõl
és a
ítéletektől, beszűkült látókörtől mentes
szeretetrõl, melyet tanúsítottatok az Õ
Krisztusi
szeretetre,
hiszen
egy
testnek
neve iránt, amikor szolgáltatok és szola tagjai
vagyunk a Krisztus
fősége alatt.
gáltok
a szenteknek.”
(Zsid 6:10)
2. Vágyunk személyes és közösségi
életünk
megtérésével
törődni,
visszatérKöszönjük,
hogy gondoltak
ránk
nenihelyzetünkben.
az Örökkévalóhoz, az Evangéliumhoz.
héz
Imaházunk augusztus végi leomlása és
lebontása után jó reménységgel vagyunk afelõl, hogy Isten megsegít bennünket egy új és szép hajlékot építeni
istentiszteletek céljára, az Õ neve dicsõségére. A munkálatokat jövõ tavasszal
kezdjük meg, addig a nem várt tervezéssel és az engedélyek beszerzésével
foglalkozunk.
Tervünk és szándékunk végrehajtására fogjuk fordítani a kedves testvérek
által számunkra eljuttatott összeget:
$5,000, azaz ötezer dollárt.
Ezúton is megköszönve testvéreink
segítségét, kérjük továbbra is a minket és
az Úrra figyelõ imádságaikat! Minden
szolgálatukra Istenünk áldását kívánjuk.
Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui
Baptista Gyülekezet nevében:
Papp Dániel lelkipásztor
Szatmári István gondnok
Lisztes Tibor presbiter

===========================
A felújított szentpéteri imaház;
a fiatalok éneke, karácsonykor.

VÁRJ MÉG!

3. Kapcsolati
körünk14,21-22)
egyre szélesedJózsué
3:16 (2Móz
jen, váljunk nyitottá egymás számára,
még ha különbözőképpen
is látunk
Megállt
a víz. és
értékelünk abban a bizalomban, hogy
Minthogyha
„Amiben másként
láttok, azóriási
Istenkéz
azt is
tartottaFil
volna
ki fogja jelenteni nektek.”
3:15föl,
megállt,
4. Ez évtől Bánszkys Tibor
lelkipásztor
rakásra
gyûlt,
testvérünk elfogadta a Nagysallói és Léfeszült,
vai szlovák gyülekezetek pásztorlását,
hullám
hullámra
hõkölt.
így a magyar
szórvány
egyetlen
lelkiMegállt
pásztora én maradtam. Könyörögjünk,
hogy a missziót az Úrért egy
és azpercre,
embereamíg
a túlsó
partra
kért lángoló szívvel
tudjam
végezni.
át nem
értünk.
5. Könyörögjünk lelki
munkásokért,
akik besegítenének a Felvidéki Magyar
Baptista Misszióba. Várj még Uram!
Kezed ne vedd el!
6. Kérjük, hogy
Dunaszerdahelyen
Még mindig
itt vagyok, és
Rimaszombatban is szaporítsa az Úr a
még mindig
itt vagyunk sokan.
gyülekezetet
az üdvözülőkkel.
Dóczé
Herjeczki
GézaBálint
(1977)

2010.február
szeptember
2016.

7. oldal
3. oldal

– határok
nélkül
Egyiptomból?
2Mózes 14: 10, 11. Jobb
ÜLDÖZÖTTMisszió
SZABADOK
folytatás az 1. oldalról
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hozta
õket
a
szolgaság
házából.
jük el a szolgálatot a cigányok között.
És persze azért is, hogy a kisebbségben
Milyen a mi
Szabadítónk?
2Mózes
élő magyarok
is jobban
megismerjék
a
12:42-ben találunk egy különös mondaMegváltót.
tot
Istenrõl.
Először
Gáton a cigány-táborban,
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Izráel õrizõje nem szunnyad és nem
alszik. Mit jelent az, hogy virrasztott az
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és főleg
a
Sõt, személyes
bizonyságom
van arbűnbe.
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28
évvelmegjött
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indultak a
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– ma már
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dok. Elindultak tehát. Nem vannak:
volt te„Mi
az, talán járvány
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„ – kérdezik
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mobilegymástól.
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a tucatnyi
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a sor
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nem
egyszer
tartottvan-e.
már falura
hátul
minden
rendben
Közelszókét
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láthatatlan
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partÉs nem csapta
be Aőket
a sátán
ján
tábort
vernek,
megpihennek.
Egyhogy „előbb építsünk egy szép tempszer csak
lomot
...” felröppen
Kezdetbena hír,
volt aza egyiptomi
kis roma
sereg közeledik.
Kitör a pánik ameg
táborházikó
a gáti cigány-táborban,
a
ban. Elõl a tenger,
ellenség.
beregújfalui
otthon,mögöttük
ahol egyazidős
néni
A nép elõbb
segítségért
kiált hogy
Istenhez,
felajánlotta
a régi
vályogházat,
ott
aztán pedig
neki
esik jött
Mózesnek:
Mit
templom
legyen.
Aztán
egy leégett,
tettél épület
velünk,
miért
hoztál
ki minket
romos
Gáton
... amit
előbb
le kel-

lett dúrni.
jöttek
az „Építő
Kövehite,
de mégMajd
nagyon
gyenge
az a hit.
Ha
tek”mennek
Magyarországról,
és az önkéntesek
jól
a dolgok, tisztelik
az Urat,
méghaBeregújfaluról
is ... És felépült
a két
de
balul üt ki valami,
máris pániimaház,ésdebûnbakot
épült azkeresnek.
a „nem kézzel
kolnak
Ki voltcsia
nált” ház
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Gáton
három év alatt négy
hibás,
hogy
jutottunk?
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volt,
– milyen
Mellesleg,
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ezen a–
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és
magyarok
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bele
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abba
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hullámsírba,
hogy
megvallják
Ekkor Mózesnek eszébe jut Isten
hitüket. Beregújfalun pedig „Napsugár
ígérete.
6: 6-8. Isten
Örömhír2Mózes
Klub” alakult,
aholmegígérte,
nyitott szíhogy megszabadítja õket az egyiptomiak kezébõl, és beviszi népét az ígéret
földjére. Akkor tehát, nem kell félni a
jelen veszedelemtõl, mert ez csak egy
rövid epizód a nép életében. Nem ez a
vég, Isten folytatást ígért. Most az a
dolgunk, hogy erõsen ráálljunk Isten
szavára. Így bátorítja Mózes a népet: Ne
féljetek! Álljatok helyt, és meglátjátok
hogyan szabadít meg ma az Úr benneteket! 2Mózes 14: 13, 14.
Mózes nem okosabb, mint a nép, csak
hisz Istenben, és a hit beszédét mondja
tovább az üldözött szabadoknak. Ha
Isten az aki, akkor teljesíti az Õ beszédét.
Ebben hitt Mózes.
Ha azt kérdezte volna valaki Mózestõl: Mikor teljesíti Isten, amit megígért?
Erre Mózes csak azt válaszolhatta volna,
hogy: Nem tudom. Ha valaki azt kérdezte volna: Mózes, mondd meg nekünk, hogyan szabadít meg Isten
bennünket ebbõl a lehetetlen helyzetbõl?
Mózes csak azt válaszolhatta volna,
hogy: Nem tudom! Egyet azonban tudok!
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értetek, ésjönnek
a lehetetvű ésAz
értelmű
gyermekek
ös�sze hétről
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nekem
mese.”ráAésvalóság
azonban
kemény,
vémond,
megteszem.
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sok
gyerek
... és
Szabadító
feladata.
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a
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szabadítást
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„
érted.
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A lenne
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ra
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a megváltott
lálból
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megváltozott
gondolkodás is járul ... és
élnek
már jó néhányuk
Ezt aa gyerekek,
lépést te sema
halogasd!
bibliaórára is jár, hogy hirdesse: jó az
Lukács János
Úr, és szereti az életet.

És mérhetetlenBaptista
a nyomor.
Sok-sok
Magyarországi
Egyház
család
dicsőíti
az
Urat,
és
áldja
azokat,
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet
akik
–
az
Övéiként
–
küldték
csendesen
4100 Berettyóújfalu, Eötvös u. 2.
és hűségesen a támogatást. Hogy legyen
www.baptista.hu/berettyoujfalu
tűzifa
a kis vályogházakban, meg kenyér az asztalon. Olyan helyen is, ahol
Testvéreink
Jézus azKriszaKedves
nagymama
azzal fogadta
élelemtusban!
csomagot hozókat, hogy sírva rámutaKedves
Magyar
tott
a kisAmerikai
vaskályhára.
MertBaptista
a kályhán
Szövetség!
egyetlen szem nagyobb krumpli sült
aznap
a mamának
az öt
„Nem vacsorára
igazságtalan
az Isten, és
hogy
kis
unokának.
És
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gyógyszer,
és
elfeledkezzék a ti cselekedeteitekrõl és a orvosi kezelés
– olyanok
pénzéből,
akik
szeretetrõl,
melyet
tanúsítottatok
az Õ
nagyon
ha és
ideszolírnánk
neve
iránt,megbántódnának,
amikor szolgáltatok
a nevüket.
De beindult
napközi húszgáltok
a szenteknek.”
(Zsida6:10)
huszonöt gyereknek, tanítással meg egy
kis
kalácskával
... gondoltak
a segítségetekkel.
Köszönjük,
hogy
ránk neAdott az Úr fáklyavivőket a jövőre is:
héz helyzetünkben.
Jurinka
Sanyit
Gátra,
azleomlása
orosz-ukrán
Imaházunk
augusztus
végi
és
lebontása
után jó –reménységgel
va-maVagyim Ivanovot
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egy új és és
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is ...építeni
istentiszteletek
az Õidő”,
neveésdicsõMajd lejártcéljára,
a „rendelt
hazajötségére.
tavasszal
tünk. A
Azmunkálatokat
öt gyerekünkjövõ
mellé,
a párjaik
kezdjük meg, addig a nem várt tervezéssel és az engedélyek beszerzésével
foglalkozunk.
Tervünk és szándékunk végrehajtására fogjuk fordítani a kedves testvérek
által számunkra eljuttatott összeget:
$5,000, azaz ötezer dollárt.
Ezúton is megköszönve testvéreink
segítségét, kérjük továbbra is a minket és
az Úrra figyelõ imádságaikat! Minden
szolgálatukra Istenünk áldását kívánjuk.
Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui
Baptista
mellé, Gyülekezet
meg a hétnevében:
unokánk közé, akik
nem nyafogtak,
bár
hiányoztunk
nekik.
Papp Dániel
lelkipásztor
De tudták: ha
ebben aIstván
nagy-nagy
kapitaSzatmári
gondnok
lista Amerikában
van Tibor
igazi jó
„befekteLisztes
presbiter
tés”, az az, ha lemondunk a papáról-ma===========================
máról, az Isten országa építéséért. Mert
– figyelem, leendő misszionáriusok – a
misszió:VÁRJ
csoportmunka!
Vannak, akik a
MÉG!
frontvonalban
az igét a cigányJózsué 3:16 hirdetik
(2Móz 14,21-22)
táborban, meg osztják a nyomorultaknak az élelmiszer-csomagot.
És avannak,
Megállt
víz.
akik ezt támogatják: imával, pénzzel,
Minthogyha
óriási
kézszalemondással, biztató levelekkel, és
tartotta
vakkal. Köszönjük,
hogy volna
soha,föl,
soha
megállt,Előnem éreztük egyedül magunkat.
s rakásra
ször is azért, mert velünk
volt azgyûlt,
Úr – de
feszült, ti
azért is, mert ott voltatok láthatatlanul
is – velünk. hullám hullámra hõkölt.
Megállt
2016 februárjában,
egy percre,
Dr.
László
Imrepartra
és Klári
amíg
a túlsó
Az International
Mission
Board
át nem
értünk.
misszionáriusai

Várj még Uram!

ne veddromos
el!
Képszöveg: Gát 5 Kezed
évvel ezelőtt:
itt vagyok,
ház az akkoriMég
romamindig
gyülekezettel.
Az új
még imaház
mindig itt
gáti roma
és vagyunk
misszióssokan.
központ.
Bemerítés a magyar gyülekezetben,
Guton. A beregújfalui
gyülekezet.
Herjeczki Géza
(1977)

8.2010.
oldal szeptember
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on November 29, 2016.
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answers
or
rólam
is
lehulltak
a
rabtartó
bilincsei.
guidance even though I knew He was
there. Whenever I was stressed over
Üldözött
szabadok,
gyõztes
szabasomething
I looked
to my
friends
or
dok. Elindultak
tefamily
for comfort tehát.
and myNem
job, volt
to keep
lekommunikáció.
lehetett
mobilme
distracted fromNem
reality.
I thought
telefonon rákérdezni
soruntil
elején,
everything
was going afine
sinhogy
and
hátul minden
rendbenstarted
van-e. Közel
két
worldly
temptations
popping
nép,
asszonyok,
gyermekek,
upmilliós
at every
corner.
It felt like
my life
was
a whirlwind
of szekerek,
emotions végeand
öregek,
juhok, barmok,
problem
after
problem
kept showing
up.
láthatatlan
konvoj.
A Veres
tenger partEverything
just so
overwhelming
at
ján tábort was
vernek,
megpihennek.
Egyone
I was asohír,
happy
the New
szerpoint
csakthat
felröppen
az egyiptomi
York
találkozó Kitör
was just
around
the
seregifiközeledik.
a pánik
a táborcorner.
I needed
get awayazfrom
my
ban. Elõl
a tenger,tomögöttük
ellenség.
home
andsegítségért
from that kiált
'reality'.
But
A néplife
elõbb
Istenhez,
what
I
didn't
realize
was
that
it
wasn't
aztán pedig neki esik Mózesnek: Mit
that
simple.
I couldn't
just run
away
tettél
velünk,
miért hoztál
ki minket

2016.
február
3. oldal

from
my problems
and expect
to be
Egyiptomból?
2Mózes
14: 10,them
11. Jobb
gone
when
I
returned
home.
During
the
lett volna szolgaként meghalni Egyipweekend
I kept myhogy
eyes,van
earsaand
heart
tomban. Kiderül,
népnek
open,
to accept
God's
hite, deready
még nagyon
gyenge
az amessage
hit. Ha
and
hopefully
go
home
with
different
jól mennek a dolgok, tisztelika az
Urat,
perspective at life. What I didn't know
de
ha
balul
üt
ki
valami,
máris
pániwas that I was going to receive that and
kolnak
és bûnbakot
keresnek.
Ki volt
a
then
some
more. Sunday
morning
was
hibás,
hogy
ide
jutottunk?
when the New York church held their
Mellesleg,
keresztyén
ezen in
a
baptisms
and sok
I just
remembertart
sitting
szinten
a hitéletében.
the
pews,
watching the event and just
Ekkor
Mózesnek
jut Isten
taking
it all
in. I was eszébe
going through
all
ígérete. 2Mózes 6: 6-8. Isten megígérte,
hogy megszabadítja õket az egyiptomiak kezébõl, és beviszi népét az ígéret
földjére. Akkor tehát, nem kell félni a
jelen veszedelemtõl, mert ez csak egy
rövid epizód a nép életében. Nem ez a
vég, Isten folytatást ígért. Most az a
dolgunk, hogy erõsen ráálljunk Isten
szavára. Így bátorítja Mózes a népet: Ne
féljetek! Álljatok helyt, és meglátjátok
hogyan szabadít meg ma az Úr benneteket! 2Mózes 14: 13, 14.
Mózes nem okosabb, mint a nép, csak
hisz Istenben, és a hit beszédét mondja
tovább az üldözött szabadoknak. Ha
Isten az aki, akkor teljesíti az Õ beszédét.
Ebben hitt Mózes.
Ha azt kérdezte volna valaki Mózestõl: Mikor teljesíti Isten, amit megígért?
Erre Mózes csak azt válaszolhatta volna,
hogy: Nem tudom. Ha valaki azt kérRev.volna:
Janos Mózes,
Lukacs mondd
baptizedmeg
three
dezte
neyoung
people,
Martha
Szabo
künk, hogyan szabadít megbeing
Isten
one of them.
bennünket ebbõl a lehetetlen helyzetbõl?
the
motions
the people sitting
to
Mózes
csak with
azt válaszolhatta
volna,
the
leftNem
and tudom!
right of Egyet
me. It azonban
wasn't until
hogy:
tuIdok!
looked
upharcol
at myértetek,
cousin,ésdressed
in
Az Úr
a lehetether
white
clothes,
that
I
got
emotional.
lenbõl is ki tud vezetni, mert Õ az Úr.
I was
proudhit.
ofHinni
her for
this
Ez asobibliai
aztmaking
jelenti, kolife changing decision. Throughout the
molyan
veszem
azt,
amitwere
Istentears
mond,
ha
rest
of the
service
there
of joy
annak minden
látszik
is.
falling
from myellentmondani
eyes that couldn't
seem
Nem
tudom,
meg,
csak
to
stop,
and hogyan
I'm not szabadít
the crying
type
of
várok rá Itéstakes
hiszekabenne,
amitme
nekem
person.
lot to és
make
cry,
mond,
megteszem.
többi
pedig
az Õ
but
something
reallyAgot
to me.
It wasn't
until
The Útat
Voices
Of Joy
sang their lefésong
feladata.
nyitni
a tengeren,
Clean
I realized why
I washomályt
getting
kezni that
a harcikocsik
kerekét,
so
emotional.
There was nothing
bocsátani
az egyiptomiakra...
mind aI
longed
for
more
than
to
be
clean,
clean
Szabadító Úr feladata. Õ viszi véghez
a
from
all my kegyelembõl.
sins and my past.
I wanted
szabadítást
Hit által
foto feel as free and forgiven as the people
gadhatod
el.clothes
Hit által
élhetsz
in
the white
felt.
And Iszabadon,
knew that
bár
mindig
üldözötten,
de to
ugyanakkor
the only way I was going
really feel
gyõzelmesen,
Úr hadakozik
that
way was ifmert
I got az
baptized
and have
érted.
all
my sins washed away and be born a
A clean
tengerparton
kapujában
new,
person. I asathalál
through
the rest
álltak,
Isten pedig
megnyitotta
számuk-I
of
the service
thinking
of this decision
just
wanting to
ra azmade,
élet kapuját,
és tell
õk someone
átléptek aabout
haitlálból
so badly,
but I couldn't find the words
az életbe.
to describe how and what I was feeling.
Eztweeks
a lépést
te sewehalogasd!
Two
after
came home from
New York I told Lukacs
Lukácstestvér
János how

much
the ifi találkozó
meant
to me and
Magyarországi
Baptista
Egyház
the
decision
I
came
to
and
he,
along
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezetwith
my
siblings
and cousin,
were overjoyed
4100
Berettyóújfalu,
Eötvös
u. 2.
to hear the good news. Fast forwarding
www.baptista.hu/berettyoujfalu
to the big day, I have never felt so at
peace. Just knowing that God still loves
Kedves
Testvéreink
me
and accepts
me for Jézus
who I Kriszam, even
tusban!
after all the sins I have committed, was
Kedves
Amerikai He
Magyar
Baptista
just
so refreshing.
forgave
me and
Szövetség!
washed me clean of my past life to start
a„Nem
new one,
a better one,
Him.
igazságtalan
azwith
Isten,
hogy
Martha
Szabo
elfeledkezzék a ti cselekedeteitekrõl és a
szeretetrõl, melyet tanúsítottatok az Õ
neve iránt, amikor szolgáltatok és szolgáltok a szenteknek.” (Zsid 6:10)

The Original Terrorist
Köszönjük,
gondoltak
byhogy
Max
Lucadoránk ne-

héz helyzetünkben.
Imaházunk
augusztus
leomlása
és
The images
are végi
startling:
bodies
lebontása
jó reménységgel
strewn onután
Parisian
streets, blood vastains
gyunk
afelõl, hogy
Istena pregnant
megsegít woman
benon restaurant
floors,
nünket
egy from
új és aszép
hajlékot építeni
dangling
second-story
window.
istentiszteletek
céljára,
az Õ
neve
Reminded, yet
again,
that
wedicsõlive in
ségére.
A munkálatokat
tavasszal
a violent
world. Everyjövõ
news
program
kezdjük
meg,same
addigquestion
a nem várt
terveasks the
of terrorism
zéssel
és az“What
engedélyek
experts:
can bebeszerzésével
done?” “What
foglalkozunk.
is the source of such evil?” “How long
Tervünk
végrehajbefore
we és
seeszándékunk
more attacks?”
“Will it
tására fogjuk fordítani a kedves testvérek
ever
end?”
által számunkra eljuttatott összeget:
$5,000,
azaz ötezer
dollárt.
Experts
trace the
source of violence
toEzúton
a violent
ideologue.
They point their
is megköszönve testvéreink
fingers
at
radicalized
Muslims.
segítségét, kérjük továbbra is a minketWhile
és
merit, we’d
make a
aztheir
Úrraanswers
figyelõ have
imádságaikat!
Minden
mistake notIstenünk
to go even
further.
szolgálatukra
áldását
kívánjuk.
Here is what the Bible says about
Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui
terrorism.
Baptista Gyülekezet nevében:
Our fight is not against people on earth
Dánieland
lelkipásztor
but against Papp
the rulers
authorities
Szatmári
gondnok
and the powers
of thisIstván
world’s
darkness,
Lisztes powers
Tibor presbiter
against the spiritual
of evil in
the heavenly world. That is why you
===========================
need to put on God’s full armor. Then on
the day of evil you will be able to stand
VÁRJ
strong. And
when MÉG!
you have finished the
Józsué
3:16
whole
fight,
you(2Móz
will still14,21-22)
be standing. So
stand strong, with the belt of truth tied
around your waist and
the protection
Megállt
a víz.
of right livingMinthogyha
on your chest.
Onkéz
your
óriási

tartotta volna föl,
megállt,
MISSIONARY
Fund
s rakásra
gyûlt,
feszült,
The purpose: supporting
the
hullámra
missionaryhullám
initiatives
of ourhõkölt.
young
people. Donations from this
fund
Megállt
will be allocated by theegy
Missionary
percre,
and Benevolence
at its
amíg aBoard
túlsó partra
mid-year meetings.át The
written
nem értünk.
applications addressed to the MBB
should state the goals and the
Várj mégtrip,
Uram!
duration of the mission
and
el!
should include aKezed
letterneofvedd
support
Még of
mindig
itt vagyok,
from the pastor
the applicant.
még mindig ittcan
vagyunk
sokan.
Contributions
be mailed
to
the Treasurer (address on page 2).
Herjeczki Géza (1977)
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feet
wear the Good
News of peace to
ÜLDÖZÖTT
SZABADOK
help you stand strong. And also use the
folytatás
az 1.with
oldalról
shield
of faith
which you can stop
allAzthe
burning
arrows
of the
élet gyötrelem, de azért
vanEvil
mitOne.
enni,
- van
Ephesians
6:12–16
NCV
húsosfazék, fokhagyma és uborka, és
Bible presents
a real
andjogukat
presentis
aThe
tisztességes
temetéshez
való
foe
of our faith.
Hisegy
name
Satan.
megtarthatták.
Az élet
merõiskinlódás,
Some
call him és
thehalál.
devil.
Others
call
reménytelenség
De hát
ezis jobb,
him
the kilátás
obstructor,
mintBeelzebub,
a semmi, ésBelial,
úgy sincs
ennél
the
tempter,
the evil
one, the ésaccuser,
többre.
Fogadjuk
el a helyzetet,
az adott
the
prince ofpróbáljuk
demons,elviselhetõvé
the ruler oftenni.
this
keretekben
world,
or the tengetik
prince ofaztheéletüket
power of
Hányan
matheis
air.
Whatever
name you choose, he is
ezzel
a rabszolga-gondolkodással?
the enemy,
and
real. Izráel míg el
Így tengetteheazis életét
If I were
the devil,
I’d blame és
terrorism
nem
jött hozzá
a Szabadító
ki nem
onhozta
a õket
broken
political
system. A
a szolgaság
házából.
disenchanted people group. The Wicked
Witch
of theaWest.
I’d want you2Mózes
to feel
Milyen
mi Szabadítónk?
attacked
by
an
indefinable,
nebulous
12:42-ben találunk egy különös mondaforce.
After all, if you can’t diagnose the
tot Istenrõl.
source
of your az
ills,Úrhow
treat
Virrasztott
azoncan
az you
éjszakán,
them?
If
I
were
the
devil,
I’d
keep
amikor kihozta õket Egyiptomból. Ezmy
az
name out of it.
éjszaka az Úré volt.
But
God doesn’t
let the devil
awaya
Micsoda
evangélium
van get
ebben
with
this and Virrasztott
tells us hisazname.
The
mondatban?
Úr. Pedig
Greek
for devil
diabolos,éswhich
Izráelword
õrizõje
nem is
szunnyad
nem
shares
rootjelent
withaz,
thehogy
verbvirrasztott
diaballein,
alszik.aMit
az
which
means
split.” amikor
The devil
is a
Úr azon
az “to
éjszakán,
kihozta
splitter,
a divider, a wedge driver. He
népét Egyiptomból?
divided
Adam
Eve –from
God
in the
Emberileg and
szólva
Isten
mindent
garden
and
has
every
intent
of
doing
the
félretett és csak az Õ népére figyelt azon
same to you. Blame all unrest on him.
az éjszakán.
A szabadulás
Don’t
fault the plunging
economyminden
or ragmozzanatát
személyesen
felügyelte,
ing suicide bomber for this bloodshed.
minden
pillanatot
tekintetével
They
are simply
toolsfigyelõ
in Satan’s
tool kit.
kísért végig. Hát kicsoda ez a rabszolga,
He is not
the cute
and harmless
koszos,
rongyos
nép, hogy
az Isten
character
of the
cartoons. He
is not
személyesen
gondoskodik
róluk,
és
anmindent
imaginary,
dark
counterpart
félretéve figyel rájuk? to the
Easter
Bunny.
is the
invisible
yet
1500
évvel He
késõbb
ismét
virrasztott
forceful fallen angel called Lucifer, who
az Istenthea high
Gecsemáné
kertben,
desired
place only
God azon
coulda
csütörtök
éjszakán,
azon
a
pénteken,
occupy. He rebelled and disobeyed and
azon you
a húsvét
a mi
wants
and mehajnalon,
to do theamikor
same. “The
szabadításunk
történt.
devil, your enemy, goes around like a
Sõt,lion
személyes
van
arroaring
lookingbizonyságom
for someone to
eat”
ról,
hogy
velem
együtt
virrasztott
az
Úr
(1 Peter 5:8 NCV).
28 évvel ezelõtt egy téli estén, amikor
Want is
to lehulltak
read his rap
sheet? bilincsei.
rólam
a rabtartó
“Satan ... incited David” (1 Chronicles
21:1 Üldözött
NIV). szabadok, gyõztes szaba“Satan has asked ... to sift you [Sidok.like
Elindultak
tehát.22:31
NemTLB).
volt temon]
wheat” (Luke
lekommunikáció.
Nem
lehetett
“The devil ... persuaded mobilJudas
telefonon
rákérdezni
a sorJesus”
elején,(John
hogy
Iscariot
... to
turn against
hátul
minden
rendben
van-e.
Közel
két
13:2 NCV).
milliós
nép,
asszonyok,
gyermekek,
“This woman ... Satan has kept bound
öregek,
juhok,
barmok,
végefor
eighteen
long
years”szekerek,
(Luke 13:16
láthatatlan konvoj. A Veres tenger partNIV).
ján
vernek, the
megpihennek.
EgyHe tábort
has “blinded
minds of those
szer don’t
csak felröppen
a hír,
egyiptomi
who
believe. As
a az
result,
they
seregsee
közeledik.
Kitör
a pánikNews”
a tábordon’t
the light of
the Good
(2
Corinthians
4:4 GOD’S
WORD).
ban. Elõl a tenger,
mögöttük
az ellenség.
thesegítségért
world, andkiált
his spirit
has
A“He
néprules
elõbb
Istenhez,
power
who
doesn’t obey
aztán over
pedigeveryone
neki esik
Mózesnek:
Mit
God”
2:2 CEV).
tettél(Ephesians
velünk, miért
hoztál ki minket

9. oldal
3. oldal

Satan incites,2Mózes
sifts, persuades,
Egyiptomból?
14: 10, 11.binds,
Jobb
blinds,
and
rules.
lett volna szolgaként meghalni EgyipHe hasKiderül,
one objective:
“to asteal,
and
tomban.
hogy van
népnek
to
kill,
and
to
destroy”
(John
10:10).
hite, de még nagyon gyenge az a hit. Ha
Satan
has never,
evertisztelik
spokenaza Urat,
word
jól mennek
a dolgok,
of truth. He lied to Eve in the garden.
de ha
üt ki valami,
máris pániHe
liesbalul
to unbelievers
by blinding
their
kolnak
és
bûnbakot
keresnek.
a
minds (II Corinthians 4:4). HeKiis volt
a big,
hibás,
hogy
ide
jutottunk?
fat liar. “He has always hated the truth
Mellesleg,
keresztyén
tart ezen
a
because
theresok
is no
truth in him”
(John
szinten
a hitéletében.
8:44
NLT).
Ekkorbattle,
Mózesnek
eszébe
Isten
Every
ultimately,
is ajut
spiritual
ígérete.Every
2Mózes
6: 6-8.isIsten
megígérte,
battle.
conflict
a contest
with
hogy megszabadítja
egyiptoSatan
and his forces. õket
Paul az
urged
us to
stand
“againstésthe
wilesnépét
of the
devil”
miak kezébõl,
beviszi
az ígéret
(Eph.
6:11).
Thetehát,
Greek
word
used
földjére.
Akkor
nem
kellhe
félni
a
for
“wiles”
is methodia,
from
whichegy
we
jelen
veszedelemtõl,
mert
ez csak
get
our
English
word
“method”.
rövid
epizód
a nép
életében.
NemSatan
ez a
is
not
passive
or
fair.
He
is
active
vég, Isten folytatást ígért. Most azand
a
deceptive. He has designs and strategies.
dolgunk,
hogy
erõsen
ráálljunk
Isten
Consequently, we need a strategy as
szavára.
bátorítja
a népet:
Ne
well.
ForÍgy
that
reasonMózes
“though
we walk
féljetek!
Álljatok
helyt,
és
meglátjátok
in the flesh, we do not war according
hogyan
szabadít
az Úr benneto
the flesh.
Formeg
the ma
weapons
of our
teket! 2Mózes
14:carnal
13, 14. but mighty in
warfare
are not
God
for pulling
down mint
strongholds”
(2
Mózes
nem okosabb,
a nép, csak
Corinthians
10:3–4).
hisz Istenben,
és a hit beszédét mondja
Our world
is in desperate
needHa
of
tovább
az üldözött
szabadoknak.
aIsten
generation
of teljesíti
Christians
will
az aki, akkor
az Õ who
beszédét.
respond
in Mózes.
faith to the fear of these days.
Ebben hitt
If you
have
said “yes”
Christ,
you
Ha azt
kérdezte
volna to
valaki
Mózeshave
the
presence
of
God
within
you.
tõl: Mikor teljesíti Isten, amit megígért?
“He
who iscsak
in you
is greater than
he
Erre Mózes
azt válaszolhatta
volna,
who is in the world.” (I John 4:4)
hogy: Nem tudom. Ha valaki azt kérWe cannot do battle with Satan on our
dezte He
volna:
Mózes,lion,
mondd
megangel,
neown.
is a roaring
a fallen
künk,
hogyan
szabadít
meg
Isten
an experienced fighter, and an equipped
bennünket
a lehetetlen helyzetbõl?
soldier.
Heebbõl
is angry—angry
because he
Mózes
csak
azt
válaszolhatta
volna,
knows that his time
is short (Revelation
hogy: Nem
tudom!
azonban
tu12:12)
and that
God’sEgyet
victory
is secure.
dok!resents
Az Úr God’s
harcol goodness
értetek, és toward
a lehetetHe
us
and
ourisworship
of God.mert
He isÕaazskillful,
lenbõl
ki tud vezetni,
Úr.
powerful,
ruthless
foe azt
whojelenti,
seeksko-to
Ez a bibliai
hit. Hinni
“work
us
woe.
His
craft
and
power
molyan veszem azt, amit Isten mond, are
ha
great,
and, armed
with cruellátszik
hate, is.
on
annak minden
ellentmondani
earth
is not hogyan
his equal.”
[Luther]
But
Nem tudom,
szabadít
meg, csak
there is wonderful news for the ChrisvárokChrist
rá és hiszek
amit nekem
tian:
reignsbenne,
as ourésprotector
and
mond,
megteszem.
A
többi
az Õ
provider. We are more than pedig
conquerors
feladata.him
Útat(Romans
nyitni a8:37).
tengeren, leféthrough
kezni a harcikocsik kerekét, homályt
Arm yourself
with God’s mind
Word.
bocsátani
az egyiptomiakra...
a
Load your pistol with Scriptures,
Szabadító
Úr
feladata.
Õ
viszi
véghez
a
and keep a finger on the trigger. And
szabadítást kegyelembõl. Hit által foremember:
gadhatod
el. Hit is
által
Our struggle
notélhetsz
againstszabadon,
flesh and
bár
mindig
üldözötten,
ugyanakkor
blood, but against the de
rulers,
against
gyõzelmesen,
az Úr
the
authorities,mert
against
the hadakozik
powers of
this
dark world and against the spiritual
érted.
forces
of evil in theaheavenly
realms. A tengerparton
halál kapujában
Ephesians
6:12
álltak, Isten pedig megnyitotta számukraThese
az életare
kapuját,
és dark
õk átléptek
a hadifficult,
days. Yet,
the
lálból az
throne
of életbe.
Christ is still occupied and the
promise
Scripture
still rings true. “He
Ezt a of
lépést
te se halogasd!
who is in you is greater than he who is
in the world.” (I JohnLukács
4:4) János
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Berettyóújfalui
Gyülekezet
As the door, Baptista
Jesus opens
the way for
4100
Eötvösasu.persons
2.
us
to Berettyóújfalu,
receive one another
made
in the image of God and created
www.baptista.hu/berettyoujfalu
for community.
Kedves Testvéreink Jézus Krisztusban!
Kedves Amerikai Magyar Baptista
Szövetség!
„Nem igazságtalan az Isten, hogy
elfeledkezzék a ti cselekedeteitekrõl és a
szeretetrõl, melyet tanúsítottatok az Õ
neve iránt, amikor szolgáltatok és szolgáltok a szenteknek.” (Zsid 6:10)
Köszönjük, hogy gondoltak ránk nehéz helyzetünkben.
BWA Day was originally established
Imaházunk augusztus végi leomlása és
as
"Baptist
Sunday," in va1927.
lebontása
utánWorld
jó reménységgel
The
BWA
seeks
to
express
and
promote
gyunk afelõl, hogy Isten megsegít benunity egy
and fellowship
theépíteni
Baptists
nünket
új és szép among
hajlékot
of
the
world.
istentiszteletek céljára, az Õ neve dicsõThisA year,
the BWA
ségére.
munkálatokat
jövõ re-launches
tavasszal
BWA
Day
in
its
traditional
kezdjük meg, addig a nem várt place
terve- in
February.
celebration
is aimed at
zéssel
és az The
engedélyek
beszerzésével
affirming Baptist identity within the
foglalkozunk.
worldwide
Christian
family.végrehajBaptists are
Tervünk és
szándékunk
encouraged
to pray for
each other
and to
tására
fogjuk fordítani
a kedves
testvérek
renew
their commitment
cooperate
által
számunkra
eljuttatott to
összeget:
$5,000,
azaz ötezer
dollárt.
with Baptists
globally
through the BWA.
Ezúton is megköszönve testvéreink
Baptista
Világszövetség
napja
segítségét,
kérjük
továbbra is a minket
és
az Úrra
figyelõ imádságaikat!
Minden
121 országban
40 millió baptista
testszolgálatukra
Istenünk
vérünket fogja
össze.áldását kívánjuk.
Nem minden baptista hívő tartozik a
Testvéri szeretettel
Berettyóújfalui
BWA-ba.
Például a alegnagyobb
ameriBaptista
Gyülekezet
nevében:
kai baptista szövetség, az SBC sem.
A Magyarországi
Baptista
Egyház
Papp Dániel
lelkipásztor
és a Romániai
Magyar
Baptista
GyüSzatmári
István
gondnok
lekezetek Szövetsége
a tagszövetségek
Lisztes Tibor
presbiter
között van. Mi is rendszeresen támogat===========================
juk a BWA misszióját. Észak Amerika
21 szövetsége tartozik a BWA-ba, több
VÁRJ
MÉG!
mint 20 millió
taggal
(ami a tagság több,
mint
felét 3:16
jelenti).
Józsué
(2Móz 14,21-22)

Megállt
a víz.
Föl, testvérem,
harcra
készen,
Minthogyha óriási kéz

Szent csatára győzelemért!
Jézus véled küzd aztartotta
élen, volna föl,
El ne hagyjad Őt, a Vezért! megállt,
s rakásra
gyûlt,
Lengjen zászlaja, zengjen
himnusza,
feszült,
Szent ima szálljon a mennyekbe
fel!
hullám
hullámra hõkölt.
Jöjj el, jöjj el,
édes Jézus,
Megállt
Szent országod jöjjön el!
egy percre,
Rettentő a bűn hatalma,
amíg a túlsó partra
S bennünk nincsen semmi
erő,értünk.
át nem
Te vígy minket diadalra,
Jézus Krisztus, hős bűnverő!
Várj még Uram!
Áraszd szívünkbe, küldd
Kezedaz
neéltünkbe
vedd el!
Lelkednek tűz-fényét
és szent
hevét,
Még mindig
itt vagyok,
S addmég
kezébe
híveidnek
mindig
itt vagyunk sokan.
Igéd éles fegyverét!
Vásárhelyi
Dezső
229)
Herjeczki
Géza(HH
(1977)

2010.
10.
oldalszeptember

Könyvajánló
ÜLDÖZÖTT
SZABADOK
folytatás Kovács
az 1. oldalról
József:
Patak
a száraz
Az élet
gyötrelem,
de azérttájon
van mit enni,
vanbeszélgetések
húsosfazék, fokhagyma
és uborka, és
a szilágysági
a tisztességesébredésről
temetéshez való jogukat is
megtarthatták. Az élet egy merõ kinlódás,
reménytelenség és halál. De hát ezis jobb,
mint a semmi, és úgy sincs kilátás ennél
többre. Fogadjuk el a helyzetet, és az adott
keretekben próbáljuk elviselhetõvé tenni.
Hányan tengetik az életüket ma is
ezzel a rabszolga-gondolkodással?
Így tengette az életét Izráel míg el
nem jött hozzá a Szabadító és ki nem
hozta õket a szolgaság házából.
Milyen a mi Szabadítónk? 2Mózes
12:42-ben találunk egy különös mondatot Istenrõl.
Virrasztott az Úr azon az éjszakán,
amikor kihozta õket Egyiptomból. Ez az
éjszaka az Úré volt.
Micsoda evangélium van ebben a
Az
1960-as szilágysági
ermondatban?
Virrasztott ébredés
az Úr. az
Pedig
délyi
életébenésmegIzráelmagyar
õrizõjebaptisták
nem szunnyad
nem
határozó
mozgalom
mozgalom
alszik. Mit
jelent az,volt.
hogyAvirrasztott
az
eseményeiről
szereplőiről
szólókihozta
érdeÚr azon az és
éjszakán,
amikor
kes,
olvasmányos,
de egyszersmind donépét
Egyiptomból?
kumentum
jellegű
könyvet
tart kezében
Emberileg szólva
– Isten
mindent
a félretett
kedves Olvasó.
és csak az Õ népére figyelt azon
A könyv
lapjain
tudományos
éraz
éjszakán.
A nem
szabadulás
minden
tekezés
olvasható,
sem pedigfelügyelte,
kiértékelő
mozzanatát
személyesen
elemzés
ama megújító
munkájáminden Isten
pillanatot
figyelõ tekintetével
ról,
ami
1954-től
bontakozott
ki előkísért végig. Hát kicsoda ez a rabszolga,
ször
a bihari
és szilágysági,
más
koszos,
rongyos
nép, hogymajd
az Isten
tájegységeken
lévő
gyülekezetek
életészemélyesen gondoskodik róluk, és
ben. Beszélgetéseket olvashat a kedves
mindent
rájuk?
Olvasó
azfélretéve
ébredés figyel
néhány
vezetőjével,
1500
évvel
késõbb
ismét
virrasztott
résztvevőjével. A beszélgetések
szöaz Istenstílusa
a Gecsemáné
kertben,
azon a
vegének
az élő-beszéd
formáját
csütörtök
éjszakán,aztazon
a pénteken,
követi,
meghagyva
a sajátos
kifejeazonésa beszédmódot,
húsvét hajnalon,
a mi
zés-,
amiamikor
jellemezte
szabadításunk
történt.
mindegyik
beszélgetőtársamat.
A nyiSõt, személyes
van arlatkozók
helyenkéntbizonyságom
szókimondóak,
és
úgy
harminc
év távlatáról,számolnak
hogy velembeegyütt
virrasztott
az Úr
ból
eseményekről,
emlékeznek
28azévvel
ezelõtt egyahogy
téli estén,
amikor
azokra,
évtizedek
távlatánbilincsei.
átszűrve,
rólam isazlehulltak
a rabtartó
azokat értelmezve és a tanulságokat
levonva.
Ha aszabadok,
leírtak egyesek
számára
Üldözött
gyõztes
szabakellemetlenek,
vagy
ha
valaki
vitatkozdok. Elindultak tehát. Nem volt tenilekommunikáció.
akar bizonyos kijelentésekkel,
akkor
Nem lehetett mobilvegye
figyelembe,
hogya asor
leírtak
a megtelefonon
rákérdezni
elején,
hogy
kérdezettek
véleménye.
MivelKözel
a szöhátul
minden
rendben
van-e.
két
veghez semmit sem tettem hozzá, ezért
milliós
nép,
asszonyok,
gyermekek,
a szükséges magyarázatok is csak láböregek, juhok,
barmok,
jegyzetben
jelennek
meg.szekerek, végeláthatatlan
konvoj. A Veres tenger part...
ján
megpihennek.
EgyAz tábort
ébredésvernek,
jó és rossz
oldala egyaránt
szer csakjön.
felröppen
a hír, az aegyiptomi
felszínre
Megismerjük
vezetők
sereg közeledik.
Kitör a pánik aaztáborlelkiállapotát,
ragaszkodásukat
Úrban.buzgóságukat,
Elõl a tenger, mögöttük
az ellenség.
hoz,
de gyarlóságaikat
is.AEbben
a kötetben
sem ekiált
szempontok
nép elõbb
segítségért
Istenhez,
kiértékelésére,
semesik
pedig
az ébredés
aztán pedig neki
Mózesnek:
Mit
elemzésére
nem miért
kerül sor.
Másokra
bíztettél velünk,
hoztál
ki minket

2016.
február
3. oldal

zuk,
vagy más 2Mózes
alkalomra
ezt.
Egyiptomból?
14:halasztjuk
10, 11. Jobb
Az
események
sodrását
követve
most
lett volna szolgaként meghalni Egyipcsak
arraKiderül,
figyeljünk,
Lelke
tomban.
hogyamit
vanIsten
a népnek
akkor
tett,
elgondolkodva
azon,
hite, de még nagyon gyenge az a hit.hogy
Ha
ma
vajon mita akar
közöttünk
Erre
jól mennek
dolgok,
tiszteliktenni.
az Urat,
reflektálva készült az utolsó, összegző
de ha balul
üt ébredés
ki valami,
márispróbálja
pánifejezet,
ami az
áldásait
kolnak
és
bûnbakot
keresnek.
Ki
volt
a
csokorba szedni. (részletek)
hibás, hogy ide jutottunk?
Kovács
Szatmárnémeti,
Mellesleg,
sokJózsef,
keresztyén
tart ezen a
2015.
november 1.
szinten a hitéletében.
Ekkor Mózesnek eszébe jut Isten
Az a 2Mózes
lelki ébredés,
amely
jelentős
ígérete.
6: 6-8. Isten
megígérte,
módon meghatározta az erdélyi magyar
hogy megszabadítja
az egyiptobaptista
gyülekezetekõket
lelkiségét
és kemiak
kezébõl,
és
beviszi
népét
az ezelőtt
ígéret
gyességét, közel fél évszázaddal
földjére. Akkor
tehát, nem kell
félni
a
kezdődött
a Szilágyságban.
Isten
egyjelen veszedelemtõl,
mert fel
ez fontos
csak egy
szerű
embereket használt
terövid epizód
a népmegfogalmazására
életében. Nem ez és
a
ológiai
igazságok
cselekvésére.
A könyvben
vég, Isten folytatást
ígért. olvasható
Most az ria
portsorozat,
ma is
útmutatás
és segítség
dolgunk, hogy
erõsen
ráálljunk
Isten
lehet
azoknak,
akik Mózes
megújulásra,
szavára.
Így bátorítja
a népet:lelki
Ne
ébredésre
várnak. helyt, és meglátjátok
féljetek! Álljatok
István
hogyan szabadít megGergely
ma az Úr
benneteket! 2Mózes 14: 13, 14.
A magyar baptista közösségre mind
Mózes
nem
okosabb,
mint
a nép, csak
a mai
napig
hatással
levő
„szilágysági”
hisz
Istenben,
és
a
hit
beszédét
mondja
ébredésről sokan és sokféleképpen
írtak
tovább
üldözött
szabadoknak.
Ha
már,
de azannak
szakszerű
feldolgozása
Isten várat
az aki,magára.
akkor teljesíti
Õ beszédét.
még
A lelkiazáldások
közEbben hitt
Mózes.
vetítése
mellett
dr. Kovács József könyvének
feladata
az, volna
hogy evalaki
jövőbeni
kuHa azt
kérdezte
Mózestatást
megbízható
forrásként
elősegítse.
tõl: Mikor
teljesíti Isten,
amit megígért?
Értékes
kincset
kezében az olvasó,
Erre Mózes
csak tart
azt válaszolhatta
volna,
hiszen
az
ébredés
meghatározó
már
hogy: Nem tudom. Ha valaki azt– kérnem
élő
–
személyiségeinek
vallomádezte volna: Mózes, mondd meg nesain keresztül nyerhet bepillantást abba
hogyan szabadít
akünk,
korszakalkotó
munkába,meg
amitIsten
Isten
bennünket ebbõl
a lehetetlen
helyzetbõl?
Szentlelke
végzett
egyes emberek
és köMózes csak
azt válaszolhatta
volna,
zösségek
életében.
E könyvet haszonnal
hogy:
Nem
tudom!
Egyet
azonban
forgathatják mindazok, akik a bibliaitueldok! Az Úr
harcol értetek,
és a lehetetvárásnak
megfelelően
érdeklődve
a múlt
lenbõlgyülekezeteink,
is ki tud vezetni,missziónk
mert Õ az jövőjét
Úr.
felől
is szívügyüknek
Ez a bibliai hit.tartják.
Hinni azt jelenti, komolyan veszem azt, amitKiss
IstenLehel
mond, ha
annak minden ellentmondani látszik is.
Nem Salyámosi
tudom, hogyanÉva:
szabadít
meg, csak
Öcsike
várok rá és hiszek benne, és amit nekem
Könyvmegteszem.
egy drogos
fiatalemberről,
mond,
A többi
pedig az Õ
aki
megtért
feladata. Útat nyitni a tengeren, leféSalyámosy
Éva nevekerekét,
ismerősen
cseng
kezni
a harcikocsik
homályt
baptista
hiszen írásaival
bocsátanikörökben,
az egyiptomiakra...
mind taa
lálkozhatunk
a Békehírnök
Szabadító Úr feladata.
Õ viszihasábjain,
véghez a
hangja
hallható
a MERAHitrádión
keszabadítást
kegyelembõl.
által foresztül.
A
közelmúltban
testvérnőnknek
gadhatod el. Hit által élhetsz szabadon,
könyvei jelentek meg Az ítélet: felmenbár mindig
tés!,
Üzenet üldözötten,
kód nélkül!de
és ugyanakkor
Hogyan érgyõzelmesen,
mert
az
Úr
hadakozik
tettem meg? címmel. Felnőtteknek
szóló
érted.
könyvei mellett keresztyén gyermekreA tengerparton
a halál
kapujában
gényei
is megjelentek,
melyek
trilógiát
álltak, Isten
számukalkotnak.
Azpedig
első megnyitotta
címe: Ugyan
ki szeretne
engem?,
a második
címe apedig
ra az élet
kapuját,
és õk átléptek
haHát
szeret engem Valaki. Elmúlt
lálbólmégis
az életbe.
év karácsonyára megjelent a trilógia
Ezt a lépést
te is,
se Aki
halogasd!
harmadik
kötete
tudja, hogy szeretik, sosincs egyedül...!
címmel.
Lukács
János

Salyámosy ÉvaBaptista
hetedik könyve,
Magyarországi
EgyházÖcsike
címmel,
a
Tahi
konferenciára
jelent
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet
meg,
augusztus
16-án.
4100 Berettyóújfalu, Eötvös u. 2.
A szerző egy interjúban arra a kérdéswww.baptista.hu/berettyoujfalu
re, hogy: „Miért írtad meg ezt a kényes
történetet?
Nem röstelkedsz
Kedves Testvéreink
Jézus feltárni
Krisz- a
világ
előtt
a
családi
titkokat?”
így vátusban!
laszolt:
Kedves Amerikai Magyar Baptista
„Engedd meg, hogy elmondjam, néSzövetség!
hány dologban másként gondolkodom.
igazságtalan
az Isten,
A„Nem
történet
miért kényes?
Merthogy
arról
elfeledkezzék
ti cselekedeteitekrõl
és ahoszól, hogy aegy
fiatalembert Isten
szeretetrõl,
melyet
az Õ
gyan mentett
ki atanúsítottatok
baj, a drog fogságáneve
szolgáltatok
és szol- az
ból?iránt,
Azértamikor
kényes,
mert ő nevesítve
gáltok
a szenteknek.”
(Zsid
6:10)
én fiam
volt, illetve
még
most is az?
Hány ilyen személyt ismerünk a BibliáKöszönjük,
hogy gondoltak
ránk neból,
akinek gondjait
az Úr feltárta,
hogy
héz
helyzetünkben.
tudjuk, hol a segítség. Dávid, Péter is
Imaházunk
végi leomlásaNem!
és
ilyen
volt... augusztus
Hogy röstelkedem-e?
lebontása
jó reménységgel
va-erBár nem aután
büszkeség
hangján szólok
gyunk afelõl, hogy Isten megsegít benről, hanem
a hála
hangján
az Úr
nünket
egy újinkább
és szép
hajlékot
építeni
felé,
hogy
irgalommal
és
kegyelemmel
istentiszteletek céljára, az Õ neve dicsõfordultAfelénk
és kimenekítette
őt az örök
ségére.
munkálatokat
jövõ tavasszal
életre,
az
utolsó
pillanatban.”
kezdjük meg, addig a nem várt terveHorváth
Ferenc
zéssel és az engedélyek
beszerzésével
foglalkozunk.
Tervünk és szándékunk végrehajA fogjuk
BIBLIA
OLVASÁSRÓL
tására
fordítani
a kedves testvérek
általAhhoz,
számunkra
eljuttatott
hogy valaki úgy összeget:
igazán meg$5,000,
azazazötezer
dollárt.legjobb eszköz a
szeresse
Úr Jézust,
Biblia
áhítatos testvéreink
és imádságos
Ezútonnaponkénti
is megköszönve
olvasása.kérjük továbbra is a minket és
segítségét,
Elviselhetetlennek
tartanám,
hogy
az Úrra
figyelõ imádságaikat!
Minden
akárcsak egyetlen
eltöltsek a
szolgálatukra
Istenünknapot
áldásátiskívánjuk.
Biblia szívből jövő imádság melletti
olvasása
Hogyha
valóban áhíTestvéri nélkül.
szeretettel
a Berettyóújfalui
tattal, Gyülekezet
buzgó imádsággal
Baptista
nevében: olvasom a
Bibliát, egyre nagyobb békességet és
Papp
Dániel
örömöt nyerek
belőle,
többlelkipásztor
erőt és kitarSzatmári
István
gondnok
tást kapok a bűn,
a
világ
és
a
sátán elleni
Lisztes Tibor presbiter
harcokhoz, több utálatot minden bűnnel
szemben, és több szeretetet az Úr Jézus
===========================
iránt, több boldogságot és bizonyosságot
az örök élet
reménységében,
VÁRJ
MÉG! ezért a bibliaolvasásnak ezeket az áhítattal teljes
Józsué
3:16semmiféle
(2Móz 14,21-22)
óráit
a világ
öröméért sem
adnám oda. Nem szeretnék, de nem is
a víz.
volnék képes élni ebbenMegállt
a világban,
nem
Minthogyha
kéz
bírnám ki e földi
életet az óriási
én szeretett,
tartotta volna föl,
drága Bibliám nélkül.
megállt,
Amikor hibás voltom és tökéletlensés rakásra
gyûlt,
gem lehangol, amikor
szomorúvá
tesznek a bűneim, amikor lelkemfeszült,
vigasztalás után sóvárog,
akkor
is a Bibliámhoz
hullám
hullámra
hõkölt.
fordulok. Ezt teszem örömömben
Megállt és
szenvedésben, bánatomban
gondjaegyés
percre,
im között, gyöngeségemben
a nyoamíg a túlsó és
partra
morúság idején; és a Biblia
nekem
át nemsegít
értünk.
mindent elhordozni, mindenben győzni,
mindent hinni, mindent
és minVárjremélni
még Uram!
dent eltűrni. Ó, akiKezed
nem olvassa
naponta
ne vedd el!
a Bibliát, az egyáltalán
nem
tudhatja,
Még mindig
itt isvagyok,
milyen
felülmúlhatatlan
kincsünk
még mindig itt vagyunk sokan.van
Istennek ebben a drága beszédében!
Louis
Harms (1808-1865)
Herjeczki
Géza (1977)
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ÜLDÖZÖTT SZABADOK
folytatás az 1. oldalról

Az élet gyötrelem, de azért van mit enni,
van húsosfazék, fokhagyma és uborka, és
a tisztességes temetéshez való jogukat is
megtarthatták.
Az élet
egy merõ
A házasság hetét
ünneplő
21 kinlódás,
országreménytelenség
és
halál.
De
hát
jobb,
ban több millióan hisznek abban,ezis
hogy
a
mint
a
semmi,
és
úgy
sincs
kilátás
ennél
jó házasság, a biztonságot adó család az
többre.ésFogadjuk
el a helyzetet,
és azegyik
adott
egyéni
a társadalmi
boldogulás
keretekben próbáljuk
elviselhetõvé
tenni.
legfontosabb
forrása és
a legtöbb ember
Hányan
tengetik
az életüket
ma is
személyes
vágya.
A házasság
hete egyik
ezzelhogy
a rabszolga-gondolkodással?
célja,
biztatást, módszereket adjon
Így tengetteélőknek,
az életéthogy
Izráelkibontamíg el
a házasságban
nem jött hozzá
a Szabadító és
ki nem
koztathassák
a kapcsolatukból
mindazt,
amit
ezõket
a lehetőség
magában
rejt. – dr.
hozta
a szolgaság
házából.
Herjeczki Kornél, országos koordinátor
Milyen a mi Szabadítónk? 2Mózes
„A házasság
Isten egy
csodálatos
12:42-ben
találunk
különösajándémondakatotésIstenrõl.
gondoskodása az ember számára,
amelyben
a felek
a
Virrasztott
az megtapasztalhatják
Úr azon az éjszakán,
feltétel
nélküli
szeretet,
a
hűség
és
az
amikor kihozta õket Egyiptomból. Ez az
őszinte
éjszakamegbocsátás
az Úré volt. értékét egy nekik
rendelt,
de nem
tökéletes társon
keresz-a
Micsoda
evangélium
van ebben
tül. A házasságban egy férfi és egy nő
mondatban?
Virrasztott
az Úr.magát,
Pedig
saját
elhatározásából
elkötelezi
Izráel
õrizõje
nem
szunnyad
és
nem
hogy egymás bátorítására, segítésére
alszik.
Mit
jelent
az,
hogy
virrasztott
az
és védelmére törekszik egész életében.
Úr azon
amikor kihozta
Ilyen
módonaza éjszakán,
házasság felelősségteljes,
népét Egyiptomból?
biztonságos
és meghitt közösséget jelent
Emberileg
szólvaszolgál
– Isten
mindent
számukra,
és áldásul
életük
minfélretett
és csak azis.”
Õ népére figyelt azon
den
más területén
az éjszakán. A szabadulás minden
mozzanatát
személyesen
felügyelte,
„Soha ne add
fel a küzdelmet
a háminden pillanatot
figyelõ
zasságodért!”
Mindig
vantekintetével
remény.
Imádkozz
kitartóan,
és kérjezbölcsességet
kísért végig.
Hát kicsoda
a rabszolga,
ahhoz,
hogy
miként nép,
lehetnél
jó hatással
koszos,
rongyos
hogy
az Isten
a személyesen
párodra! Legyél
mindig nyitott
arra,
gondoskodik
róluk,
és
hogy
a saját
szívedfigyel
és hozzáállásod
is
mindent
félretéve
rájuk?
megváltozhat!
jól működő
1500 évvelA késõbb
ismétházasságok
virrasztott
ésazaIsten
családok
ugyaniskertben,
a társadalom
a Gecsemáné
azon a
szívét
jelentik.
Újra felazon
kell afedeznünk,
csütörtök
éjszakán,
pénteken,
hogyan
a házassáazon atehetjük
húsvét boldogabbá
hajnalon, amikor
a mi
gokat,
ebből
adódóan
pedig
hogyan
teszabadításunk történt.
remthetünk
olyan támogató
környezetet,
Sõt, személyes
bizonyságom
van aramelyben nyugodtan nevelhetjük gyerról, hogy velem
virrasztott az Úr
mekeinket.
- Garyegyütt
Chapman
28 évvel ezelõtt egy téli estén, amikor
rólam
is lehulltakidei
a rabtartó
bilincsei.
A házassághete
jelmondata:
A szeretet: szenvedély és döntés
Üldözött szabadok, gyõztes szabadok.
Elindultak
tehát. hete
Nemházaspár
volt teA 2016-os
Házasság
lekommunikáció.
Nem
lehetett
arca
Hegedűs Endre
Kossuthés mobilLiszttelefonon
rákérdezniésa felesége,
sor elején,Hegehogy
díjas
zongoraművész
hátul
minden
rendben
van-e.
Közel
két
dűs Katalin.
milliós
nép, művész
asszonyok,
gyermekek,
A Hegedűs
házaspár
májusöregek,
juhok,látogat.
barmok,Programjuk
szekerek, végeban
az USÁ-ba
még
láthatatlan
konvoj.
A Veres lehetőségétenger partnem
végleges.
Meghívásuk
ről
a szerkesztőnél.
jánérdeklődjenek
tábort vernek,
megpihennek. Egyszer csak felröppen a hír, az egyiptomi
A házasság
hetével
régi
sereg
közeledik.
Kitörkapcsolatos
a pánik a táborésban.
újElõl
programok,
információk,
fora tenger, mögöttük
az ellenség.
rás
értékű
dokumentumok
A nép
elõbb
segítségért kiálttalálhatók
Istenhez,
azaztán
Interneten:
Hazassaghete.hu
a
pedig neki
esik Mózesnek:ésMit
Facebookon.
tettél velünk, miért hoztál ki minket

oldal
3.11.
oldal

A Józan
Ész halálára
Egyiptomból?
2Mózes
14: 10, 11. Jobb
lett volna szolgaként meghalni EgyipNyugodjék
békében!
tomban.
Kiderül,
hogy van a népnek
Madeegy
hite,
mégszeretett
nagyonbarátunk
gyenge azelvesztését
a hit. Ha
siratjuk:
Józan
Észt, akitisztelik
sok éven
volt
jól mennek
a dolgok,
az át
Urat,
közöttünk.
de ha balul üt ki valami, máris pánikolnak
bûnbakot
keresnek. hány
Ki volt
a
Senkiéssem
tudja biztosan,
éves
hibás,mivel
hogyszületési
ide jutottunk?
volt,
adatai már régen elvesztek
a bürokrácia
útvesztőiben.
Mellesleg,
sok keresztyén
tart ezen a
szinten
a hitéletében.
Emlékezni
fogunk rá, mert olyan értéMózesnek
eszébe
Isten
kesEkkor
leckéket
adott nekünk,
mintjut"dolgozni
kell, hogy
tető6:legyen
a fejünk
felett"
ígérete.
2Mózes
6-8. Isten
megígérte,
és
"mindennap
kell olvasni
keveset",
hogy
megszabadítja
õket egy
az egyiptohogy
lel aranyat,
korán
miak tudjuk,
kezébõl,miért
és beviszi
népét aki
az ígéret
kel,
és hogy
felismerjük
olyan
mondatok
földjére.
Akkor
tehát, nem
kell
félni a
érvényességét,
mint "az
életez
nem
mindig
jelen veszedelemtõl,
mert
csak
egy
igazságos"
és
"lehet,
hogy
én
vagyok
a hirövid epizód a nép életében. Nem ez
a
bás".
vég, Isten folytatást ígért. Most az a
Józan Ész
egyszerű
hatásos parandolgunk,
hogy
erõsenésráálljunk
Isten
csok
("addig
ameddig
a takaszavára.
Így nyújtózkodj,
bátorítja Mózes
a népet:
Ne
ród ér") és megbízható, szülői stratégiák
féljetek!
Álljatok
helyt,
és
meglátjátok
("nem a gyerek, hanem a felnőtt dirigál")
hogyanélt.
szabadít meg ma az Úr benneszerint
teket! 2Mózes 14: 13, 14.
Egészsége akkor kezdett gyorsan romMózes
nemfura
okosabb,
mint a nép,
csak
lani,
amikor
szabályokat
kezdtek
hisz
Istenben,
és
a
hit
beszédét
mondja
alkalmazni: jelentéseket egy hatéves kistovábbakit
az szexuális
üldözöttzaklatással
szabadoknak.
Ha
fiúról,
vádoltak,
Isten az
aki, akkor teljesíti
az Õ beszédét.
mert
megpuszilta
egy osztálytársát;
kaEbben hitt Mózes.
maszokról,
akiknek iskolát kellett változtatniuk,
feljelentették
drogot
áruló
Ha aztmert
kérdezte
volna valaki
Mózestársukat,
ésteljesíti
a fegyelmezetlen
megtõl: Mikor
Isten, amitdiákját
megígért?
dorgáló
tanítónő
elbocsátása
csak volna,
rontott
Erre Mózes
csak azt
válaszolhatta
az
állapotán.
hogy:
Nem tudom. Ha valaki azt kérJózan
Ész akkor
kezdett
háttérbe
dezte volna:
Mózes,
mondd
meg szonerulni,
amikor
szülők
csak
azért
támadtak
künk, hogyan szabadít meg
Isten
abennünket
tanárokra,ebbõl
merta azok
végezték
el azt a
lehetetlen
helyzetbõl?
munkát,
amelyben
a szülők csődötvolna,
mondMózes csak
azt válaszolhatta
tak: fegyelmezetlen gyermekeik fegyelhogy: Nem tudom! Egyet azonban tumezését.
dok! Az Úr harcol értetek, és a lehetetMég is
tovább
amikor
iskolenbõl
ki tudhanyatlott,
vezetni, mert
Õ azazÚr.
láknak szülői engedélyt kellett beszerezEzahhoz,
a bibliai
hit.beadjanak
Hinni aztegy
jelenti,
koniük
hogy
aszpirint,
molyan
veszem
azt,
amit
Isten
mond,
ha
bekenjenek egy gyereket naptejjel, de tilos
annak
minden ellentmondani
látszik
is.
volt
tájékoztatniuk
a szülőket, ha
egy diák
Nem tudom,egy
hogyan
szabadít
meg, csak
drogozott,
diáklány
teherbe
esett,
várok ráhaésabortuszt
hiszek benne,
és amit nekem
(pláne,
akart csináltatni).
mond,
megteszem.
A
többi
pedig
az Õ
Józan Észnek elment a kedve
az élettől,
feladata.
Útat
nyitni
a
tengeren,
leféamikor a Tízparancsolat nevetség tárgyákezni
harcikocsik
kerekét,
vá
vált,a némely
"egyház"
üzlettéhomályt
aljasult,
bocsátani
egyiptomiakra...
mind
a
és
amikor aaz
bűnözők
kezdtek különb
elbánásban
részesülni,
mint Õ
áldozataik.
Szabadító
Úr feladata.
viszi véghez a
szabadítást
Hitcsapás
által foJózan Ész kegyelembõl.
számára kemény
volt
gadhatod
el. Hithogy
általaz
élhetsz
arról
értesülni,
emberszabadon,
már nem
védheti
meg magát
egy tolvajtól
a saját hábár mindig
üldözötten,
de ugyanakkor
zában,
ellenben mert
a tolvaj
őt, ha
gyõzelmesen,
azbeperelheti
Úr hadakozik
kezet
érted.emel rá, és ha egy rendőr megöl egy
bűnözőt,
(még akkora is,halál
ha ezkapujában
utóbbinál
A tengerparton
fegyver
volt,)
azonnal
eljárás
indul
ellene
álltak, Isten pedig megnyitotta számukaránytalan védekezés miatt.
ra az élet kapuját, és õk átléptek a haJózan
halálát megelőzte szüleié: az
lálból
azÉsz
életbe.
Igazságé és a Bizalomé, feleségéé: a BölEzt a lépést
te se
halogasd! és a Törcsességé,
lányaié:
a Felelősségé
vényességé, fiáé: az Ésszerűségé.
Lukács János

Magyarországi Baptista Egyház
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet
4100 Berettyóújfalu, Eötvös u. 2.
www.baptista.hu/berettyoujfalu
Kedves Testvéreink Jézus Krisztusban!
Kedves Amerikai Magyar Baptista
A MABAVISZ elnöksége:
Szövetség!
Elnök: Pardi Félix (Erdély)
„Nem igazságtalan
az(Magyarország)
Isten, hogy
Alelnökök:
Papp János
elfeledkezzék
a
ti
cselekedeteitekrõl
és a
dr. Gergely István (Amerika)
szeretetrõl, melyet tanúsítottatok az Õ
Főtitkár:
Durkó
István
(Magyarország)
neve iránt, amikor szolgáltatok és szolgáltok a szenteknek.”
(Zsid 6:10)
IMÁDKOZZUNK

Köszönjük,
hogy gondoltak ránk neEGYMÁSÉRT
héz helyzetünkben.
A Magyar
Baptisták
VilágszövetImaházunk
augusztus
végi leomlása
és
ségébe
hat
magyar
baptista
szövetség
lebontása után jó reménységgel
vatartozik.
Aki
szeret
messzebbre
látni a
gyunk
afelõl,
hogy
Isten
megsegít benközvetlen
- azépíteni
Evangénünket
egy újkörnyezeténél
és szép hajlékot
liumi Hírnökcéljára,
olvasóiazbizonyára
ilyenek
istentiszteletek
Õ neve dicsõ- és imádkozni
is kész távolban
élő testségére.
A munkálatokat
jövõ tavasszal
véreiért,
annak
ajánljuk,
hogy a
kezdjük
meg,
addigazt
a nem
várt tervekövetkező
szerint
tegye azt.
zéssel
és az sorrend
engedélyek
beszerzésével
foglalkozunk.
Hétfőn ésa szándékunk
magyarországi
baptista
Tervünk
végrehajtására
fogjuk fordítani
kedves testvérek
testvérekért
és az a egyház
vezetőiért,
által
számunkra
eljuttatott
összeget:
Papp
János elnökért
és munkatársaiért.
$5,000, azaz ötezer dollárt.
Kedden a Romániában élő magyar
Ezúton istestvérekért
megköszönve
baptista
és testvéreink
a szövetség
segítségét,
kérjük
továbbra
is a elnökért
minket és és
vezetőiért,
Pardi
Félix
azmunkatársaiért.
Úrra figyelõ imádságaikat! Minden
szolgálatukra Istenünk áldását kívánjuk.
Szerdán az Észak-Amerikában
és
Ausztráliában
magyar baptista
Testvéri
szeretettelélő
a Berettyóújfalui
testvérekért
és a nevében:
szövetség vezetőiért,
Baptista
Gyülekezet
dr. Gergely István elnökért és munkaPapp Dániel lelkipásztor
társaiért.
Szatmári István gondnok
CsütörtökönLisztes
a délvidéki
magyar
Tibor presbiter
baptista testvérekért és a szövetség
===========================
vezetőiért, Nyúl Zoltán és Nagy Tibor
lelkipásztor testvérekért.
VÁRJ MÉG!
Pénteken a felvidéki magyar baptista
Józsué
3:16
14,21-22)
testvérekért
és (2Móz
a szövetség
vezetőiért,
Dóczé Bálint lelkipásztorért és munkaMegállt a víz.
társaiért.
Minthogyha óriási kéz
Szombaton a tartotta
kárpátaljai
volnamagyar
föl,
baptista testvérekért és a megállt,
szövetség
vezetőiért, Kelemen Szabolcs lelkis rakásra gyûlt,
pásztorért és munkatársaiért.

feszült,
hullám
hullámra
hõkölt.
De élnek szörnyű mostohatestvérei:
Megállt
Hívják az ügyvédemet, Nem én voltam,
egy percre,
Ne szólj bele, és a Társadalom
áldozata
amíg
a
túlsó
partra
vagyok.
nem értünk.
Nem vagyunk sokan át
a temetésén,
mivel
nagyon kevesen fogták fel, hogy elment.
Várj még Uram!
Balczó
András
Kezed ne
vedd el!
(A többszörös
világ
és olimpiai
bajnok,
Még
mindig
itt vagyok,
hívő atyánkfia
írásaittazvagyunk
utóbbi időben
több
még mindig
sokan.
helyen is megjelent az interneten. Gondolatébresztő.) Herjeczki Géza (1977)

A tízparancsolat és én (6)
Tiszteld !

A gyermek nem fogalmazza meg szüleit, hanem megnevezi. (Tamási Áron)
Tiszteld a te atyádat és a te anyádat
(ami az első parancsolat ígérettel), hogy
jól legyen dolgod és hosszú életű légy e
földön. (Ef 6,2-3)
Ennek a parancsolatnak domináns
szerepe van. Nem véletlenül van az ötödik helyen. Az első benyomásokat, az
élet alapjait az ember gyermekkorában
kapja, és erre épül az összes többi tudni
való. Példa nélkül semmi sem tanulható
meg helyesen. (Seneca) Csak az a biztos
és állandó az emberben, amit gyermekként tanult meg. (J.A. Komenski) Ezért,
merem állítani, a következő parancsolatok e parancsolat körül forognak, mert
ez a tengely.
TISZTELD! Maga az Isten, a teremtő
helyezi ezt glóriaként a bukott emberpár
fejére. Annak ellenére, hogy az ember
nem TISZTELTE Istent, tiltását semmibe vette, Isten tiszteli az embert, és segít
neki, hogy betölthesse parancsát, melyet
előzőleg mondott: "Szaporodjatok és
sokasodjatok, és töltsétek be a földet,
és hajtsátok birodalmatok alá a földet:
és URALKODJATOK..." 1Móz 3,16-17.
A fájdalmas szülés, a nehéz földmunka
mellett ez a KEGYELEM, Isten szeretetének ajándéka. Isten rámutat az emberpárra, és azt mondja: tiszteld őket, mert
így lesz jó és hosszú életed e földön.
Ez a kegyelem jelenik meg az angyal
köszöntésében: "Ne félj Mária, mert
kegyelmet találtál Istennél." Lk 1,30.
Azért kegyelem, mert Mária asszonyember. Jézus emberré lételénél erről
nincs szó, mert Ő Isten-ember. Mária
válasza pedig az, ami minden hívő as�szony válasza kell, hogy legyen: "Imhol
az Úrnak szolgálója; legyen nékem a te
beszéded szerint." Lk 1,28-38.
Mária egy új korszak küszöbén van.
Megjelenik a kegyelem, és megszűnik a
törvény. Mackinston azt mondja, hogy a
kegyelem és a törvény össze nem egyeztethető, mert tartalmilag különböznek.
A törvény azt mondja, hogy milyen
kell legyen az ember, a kegyelem pedig,
hogy milyen az Isten. Hogyan lehet ös�szehozni e kettőt egy rendszerbe? Hogy
lehetne az ember megváltva részben a
törvény, és részben a kegyelem által?
De a kegyelemben lehetséges: "Mert a
Jézus Krisztusban való élet lelkének törvénye megszabadított engem a bűn és a
halál törvényétől." Rm 8,2.
"Szaporodjatok és sokasodjatok, és
töltsétek be a földet, és hajtsátok birodalmatok alá, és uralkodjatok..."1Móz
1,28. Birtokolni és uralni akarja a földet az ember, de a maga módján. Ésaiás
2016. február

próféta panaszolja is a 45,9-10-ben: "Jaj
annak, aki alkotójával perbe száll, holott cserép a föld többi cserepeivel! Vajon mondja-e az agyag az alkotójának:
Mit csinálsz? és csinálmányod ezt: Nincsenek kezei? Jaj annak, aki atyjának
mondja: Miért nemzesz? és az asszonynak: Miért szülsz?" Jóbot pedig Isten
kérdezi: "Ki az, aki elhomályosítja az
örök rendet tudatlan beszéddel?" Jób
38,2.
Szülők, segítsetek gyermekeiteknek,
hogy tisztelhessenek - jegyeztem ezt fel
valamikor régen - mert ők Isten munkatársai. Ők az utódok nemzői és nevelői.
Az Istent tisztelő szülők tiszteletre méltók, és az engedelmesség természetes.
Ez kifejeződik is az Ef 6,1-ben: "Ti gyermekek, szót fogadjatok a ti szüleiteknek
az Úrban, mert ez az igaz." Az én szüleim Isten-tisztelése tette természetessé
számomra a tiszteletet. Ők a maguk és
gyermekeik életét is Igével irányították.
Történt, de hála az Úrnak, segíteni
tudtam. Egy vasárnap hozzám jön egy
fiatal édesanya, testvérnőm, és megszorítva karomat azt súgja: Eszter, bajban
vagyok. Terhes vagyok. A harmadik
gyerek az már baj?! Ezt meg ne ismételd, hanem adj hálát az Úrnak, hogy
alkalmasnak talált még egy gyermek
nevelésére! És megszületett Teodóra,
és szépen megfér két bátyjával. Vagy
amikor a már idős testvérnőm, akit nagyon becsültem, csodás nyugalommal
kijelenti, hogy ők a harmadik leányt
nem tervezték. Ezt akkor világ szerint
tesszük? Pedig ismerjük Pál apostol könyörgését a Rm 12,1-2-ben.
Hát hol, és hogyan hiszünk? Hol az
Isten tisztelete? Isten tényleg nem tudja, ki hány gyereket tud vállalni? (Isten
a megvetett és becsapott Leát kitünteti
azzal, hogy ő szüli meg Izráel szinte
összes törzsfőjét, míg Ráhel csak kettőt,
és a második szülésbe bele is hal.)

A tiszteletet nem lehet követelni - bár
teszik sokan - azt adni kell. "Ti atyák, ne
ingereljétek gyermekeiteket, hanem neveljétek az Úr tanítása szerint." Ef 6,4.
A Teremtő Isten a tisztelet glóriájával
koronázza meg az emberpárt. Védelem
alá helyezi, úgy, hogy aki tiszteletlen
a szülővel, az Istennel találja magát
szemben. Milyen szomorú, hogy mégis
sokan "levetik" magukról e méltóságot,
nem törődve az Isten adta jó élet lehetőségével.
Mint ahogy megbízható tény, hogy az
élet az anyaméhben készülődés a földi
életre, úgy biztos, hogy az élet e testben
készülődés arra az életre, mely a földi
élet után következik, és amely örök.
Boldog az, aki az anyaméhből épen és
egészségesen jön ki. De ezerszeresen
boldogabb az, aki innen tiszta, jól nevelt
lélekkel mehet át az örökkévalóságba.
(J.A. Komenski)
Nagyajtai Eszter (Szabadka)

Jézust szeretnék látni
Az alhambrai hirdetőben olvastuk
(2015. november 22.)
A Philadelphia-i Tenth Presbyterian
Church néhai lelkipásztora, James
Montgomery Boice írja az evangélium
magyarázatában, hogy a legemlékezetesebb szószék, amiről igét hirdethetett
egy Long Island-i bibliaiskola templomában áll. A pulpitusok hátsó oldala
mindig más képet mutat, mint az, amelyik a hallgatóság felé néz. A mikrofonok, kapcsolók és kábelek, irat - és
könyvtartók, na meg az idővel való jó
gazdálkodásra emlékeztető óra helyett
a kis kápolna szószékének belső oldalán
ez a felirat várta az igehirdetőket:
„Jézust szeretnék látni.”
(Fölírom én is a szószékünkre.)

